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ABSTRACT 
Measurement and control systems (MCS) are the most important systems in all levels and fields, 
whether in our daily life such as controlling the temperature of a house and its luminance and ..., 
or as the control of the electric elevator, a car protection system or a company protection system. 
As well as in the field of robotics and industry, where there is no factory of any kind does not 
contain a system of measurement and control. And there are many applications for this systems in 
many technological fields, such as communications, transport, defense and many other fields. 
Therefore, there is an urgent need to know how to design and build systems, especially 
automated measurement systems and control flexibly under the circumstances and challenges that 
the designer meet them from the surrounding environment  him or surrounding the system itself. 
Here, some solutions have been found to design and build the automated measurement and 
control systems flexibly, which requires to maintain the effort in terms of design, building or 
using, as required by the system itself without compromising the efficiency of its work (reaching 
to optimization). And thus achieve flexibility in use the system, and tune it with what is required 
of it. 
Keywords: Design and building system, automated measurement and control system,   
                    Sensor, Communication Protocols   
 

  آلى حكمت و قیاس نظام بناء و تصمیم
  

  المھدي نور محمد أحمد و مصباح سلیمان السید محمد ھند
  الحاسبات و النظم قسم - الھندسة كلیة -األزھر جامعة

:البحث ملخص  
 الیومیة حیاتنا فى ذلك أكان سواء المیادین و  األصعدة جمیع فى أھمیة النظم أكثر من اآللى التحكم و القیاس نظم تعتبر

 كنظام أو ، السیارة حمایة كجھاز أو  ، الكھربى المصعد فى كالتحكم أو ،.. و إضاءتھ شدة و منزل حرارة درجة فى كالتحكم
 یحتوى ال نوعھ كان ًأیا مصنع یوجد ال حیث ، الصناعة مجال فى و ، الروبوتات مجال فى كذلك و. غیره و ، شركة حمایة
 عالقة لھا كالتى التكنولوجیة المجاالت من الكثیر ضمن النظم لتك التطبیقات من العدید ھناك و. تحكم و قیاس نظام على

اسة الحاجة ھناك كانت لذلك و. لھا حصر ال التى المجاالت من غیرھا و ، الدفاع و النقل و باالتصاالت  كیفیة معرفة إلى المَّ
ُنظم ًخاصة و ُّالنظم تصمییم و بناء  سواء المصمم یواجھھا التى التحدیات و الظروف ظل فى بمرونة اآللى التحكم و القیاس ُ
  . نفسھ بالنظام المُحیطة أو بھ المُحیطة البیئة من

ُالتحكم و القیاس نظم بناء و َلتصمیم الحلول بعض إیجاد تم ھنا و  الجھد على ِالحفاظ إلى تقتضى التى و ، بمرونة اآللى َّ
 الوصول (عملھ بكفاءة اإلخالل دون نفسھ النظام یتطلبھ بما ذلك و ، االستخدام أو البناء أو التصمیم ناحیة من سواء المبذول

  .منھ مطلوب ھو ما مع ُتناغمُھ و النظام استخدام فى المرونة تتحقق بالتالى و ،)األمثل إلى
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   . االتصال بروتوكوالت – الحساس - آلى تحكم و قیاس نظام - النظم بناء و تصمیم: البحثیة لكلمات
 
  :المقدمة -١

: المثال سبیل على ، التقنیة التخصصات و العلوم من العدید یتضمن اآللى التحكم و القیاس نظم بناء و تصمیم
 و القیاس نظم مجال توسیع إلى أدت التطورات من الكثیر حدث األخیرة اآلونة فى و. التحكم و الكھربیة و  كاإللكترونیة

تقدمة الریاضیة النظریات تطویر منھا ، كبیر بشكل اآللى التحكم  األنظمة و ، القیاس تكنولوجیا و ، االتصاالت أنظمة و ، ِّالمُ
  .اآللة و اإلنسان بین التفاعل كذلك و ، الرقمیة

 حیث ، الرقمیة التقنیة على كبیر بشكل اآللى التحكم و القیاس أنظمة ًخاصة و األنظمة معظم تعتمد الحالى الوقت وفى
 الدقیق المعالج و ،) Microcontroller (الدقیق المتحكم و ،) ICs (المتكاملة الدوائر باستخدام الرقمیة األجھزة تطویر تم
)Microprocessor (، الورقة تستعرض و .بدقة مُعالجتھا و المعلومات مع التعامل فى المرونة األجھزة تلك تمنح التى و 

  .النظم تلك بناء و تصمیم طرق البحثیة
 :اآللى التحكم و القیاس نظم بناء و تصمیم تنفیذ طرق -٢

 Challenges"                       كـ النظم تصمیم و التحكم ُنظم یخص فیما السابقة الدراسات و األبحاث  على ًبناء
and Types of Home Automation Systems")1( ،" Digital control system of the recuperation device 

")2(، "Contemporary Methods and  Devices for Automatic Measurement"(3) ، "On System 
Design"(4) ،"Resilient Control Systems"(5)، "Resilient Control System Execution Agent")6 ( ،

"Experimental validation of a resilient monitoring and control system")7(  ،" Home Appliance 
Management System for Monitoring Digitized Devices Using Cloud Computing Technology in 

Ubiquitous Sensor Network Environment ")8( .. أن ُفإن تصمیم و بناء نظم القیاس و التحكم اآللى یمكن. و غیرھا 
ھا أو اآلتیة الثالثة الطرق  بإحدى تتم    :كاآلتى ، جمیعُ

 
 باستخدام ًغالبا ذلك یكون حیث ، الحیز نفس فى و واحد مكان فى المتواجدة األجھزة فى التحكم فیھا یتم و :األولى الطریقة
  ) .Microcontroller (الدقیق المتحكم

 
 و ، المعامل و المصانع: مثل الموقع أو المكان نفس فى أبعد مسافات فى المتواجدة األجھزة فى التحكم كیفیة :الثانیة الطریقة

 IEEE488 (GPIB) كـ) Communication Protocols (االتصال برتوكوالت أنواع من نوع أى خالل من ذلك یكون
protocol.   

 
 بھا  التواجد أثناء خطورة بھا یوجد التى األماكن أو الحربیة المواقع: مثل ، بعد عن األجھزة فى التحكم :الثالثة الطریقة

 طریق عن بھ التى األجھزة و إضاءتھ شدة و منزل حرارة فى كالتحكم أو ،.. النوویة المفاعالت و الضارة كاألحماض
 wireless communication الـ من نوع أى خالل من ذلك یكون و. لھا الحصر التى التطبیقات من غیرھا الموبایل،و
protocol.   

 
  :اآللى والتحكم القیاس نظام لتصمیم األمثل األسلوب -٣

  :التصمیم أثناء اإلعتبار بعین اآلتیة النقط ُتأخذ أن ینبغى مثالیة بصورة اآللى التحكم و القیاس نظم لتصمیم
  .بناءه المُراد النظام فى المُستخدم یریدھا التى المواصفات و المتطلبات معرفة). ١
  .فیھ التحكم المطلوب النظام و التحكم مشكلة نطاق تحدید أى ، النظام حدود تمییز). ٢
 .النظام فى ستتحكم التى المدخالت تحدید بالتالى و ، النظام فى فیھ التحكم المراد الشئ وضع و نوع تحدید). ٣
 ھذا سیحتوى الذى المكان أى (بھ النظام بناء المراد المكان ظروف و التحكم و القیاس عملیة فى المُؤثرة العوامل معرفة). ٤

ِیستوجب ما سیتضح النسبة تلك خالل من و ، للنظام مطلوب ھو بما مالئمتھ نسبة معرفة و ،)النظام َ ل ما أو َ  یُفضَّ
  . سیحتویھ الذى المكان مع منھ مطلوب ھو ما و النظام عمل یتالئم لكى  التصمیم فى استبدالھ

 تحدید یتم بالتالى و ، النظام فى استخدامھا أو تواجدھا یفضل التى )sensors (االستشعار أجھزة وضع و نوع تحدید). ٥
تغیرات توفرة المُ   ).feedback (المرجعیَّة التغذیة أو للتغذیة المُ

  .معینة بقیم الخرج على ستؤثر بموجبھا التى التشغیل شروط تحدید و اختیار). ٦
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 نوع تحدید  منھا التى و ،)التصمیم مرونة (نفسھ المكان لظروف ِالمُالئمة للنظام المرغوبة الصفات و الخصائص تحدید). ٧
تحكم     . النظام أجزاء ُستغذى التى) power sources (الطاقة مصادر نوع و ، المُ

 و الرقمیة التقنیة باستخدام بنائھا یتم اآللى التحكم و القیاس نظم معظم أن بما و. ًعملیا التصمیم مواصفات خطة تحدید). ٨
 ، محددة جوانب مع تتعامل خطوة كل حیث ، خطوات إلى التصمیم تدفق فى كبیر بشكل سیسھل بدوره فھذا اإللكترونیة

  ).logic (منطقى تركیب أو ،)high-level (عالى مُستوى ذو تركیب ھو ما منھا
  .بالكامل النظام ھیكلة و تصمیم). ٩

  .التصمیم أثناء السالمة و الصحة مبادئ تطبیق). ١٠
  
  ً:عملیا اآللى التحكم و القیاس نظم بناء و تصمیم تنفیذ طرق -٤
  ):اآللى التحكم و القیاس نظم بناء و تصمیم لتنفیذ (األولى الطریقة ١-٤

. PIC:16F877A الدقیق المتحكم خالل من ذلك و الحیز نفس فى و واحد مكان فى المتواجده األجھزة فى التحكم ھى و
 .الصغیرة المشاریع و المعامل فى تكون الطریقة ھذه تطبیقھا معظم و
 :النظام عناصر  •

7-segment Displays, LCD 2×16 Display, LM35, water Heater, thyristor , Keypad 4×4 with 
PIC:16F877A   

 
للنظام العام الشكل): ١ (الشكل  

   :النظام ھذا وظیفة
تحكم طریق عن) Heater (سخان على یحتوى سائل حرارة درجة فى التحكم و قیاس ھو  الدقیق المُ

)PIC:16F877A (، تحكم ھذا یقوم حیث  یقوم ُأیضا و ، LM35 الحرارة حساس بواسطة السائل حرارة درجة بقیاس المُ
 الحرارة قیمة یُقارن ثم ، Keypad الـ خالل من المُستخدم طریق عن إلیھ إدخالھا یتم التى الصُغرى و العُظمى القیم باستقبال
قاسة   .عملھ استمرار أو السخان بفصل إما ---> یقرر ثم ، المقروءة الصُغرى و العُظمى بالقیم المُ

تحكم أن إلى باإلضافة   :منً كال بعرض یقوم المُ
قاسة الحرارة درجة -   .  Segment Displays-7 الـ خالل من المُ
  .  LCD 2×16 الـ خالل من السخان حالة عرضً أیضا و ، إدخالھا تم التى الصغرى و العظمى القیم -
 السخان ھو ھنا فیھ التحكم یتم الذى الجھاز حیث ، On\Off control عن عبارة ھو النظام ھذا فى التحكم نوع بالتالى و

فتاح خالل من) Microcontroller PIC (التحكم جھاز من یتلقاھا التى اإلشارة و  إما ھى" الثایریستور "اإللكترونى القدرة مُ
On=5v أو Off=0v ، ٣ (بالشكل كما وذلك.(  
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  األول بالنظام الخاص Block diagram الـ): ٢ (الشكل
 

 
  ُالمتحكم خرج و الحرارة درجة بین العالقة لتوضیح البیانى الرسم): ٣ (الشكل

 .الثایریستور طریق عن بالسخان توصیلھ یتم الذى و الدقیق المتحكم خرج قیمة ھو: VHeater حیث،
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  " Proteus "اإللكترونیة للدوائر المحاكاة برنامج على اإللكترونیة النظام دائرة تنفیذ و تصمیم): ٤ (الشكل

  :مالحظة
قاسة الحرارة درجة بـ Keypad الـ خالل من إدخالھا تم التى الصغرى و العظمى القیم بمقارنة PIC الـ قام  بواسطة المُ

   :                  كاآلتى ذلك و السخان عمل حالة قرر ثم ، LM35 الـ
--->  Heater=0 (turn off)  - If  (Temp >= Tmax)  

--->  Heater=1 (turn on)                                     - If  (Temp <= Tmin)  
   ):اآللى التحكم و القیاس نظم بناء و تصمیم لتنفیذ(الثانیة الطریقة ٢-٤

 تكون و ، المصانع فى الحال ھو كما األجھزة من قریبة مسافات بعد على المتحكم یكون النظم من النوع ھذا فى 
 الذى النوع و ،Communication protocol الـ  أنواع من نوع أى خالل من األجھزة باقى و  المتحكم بین االتصال طریقة

  :ھو االتصال فى استخدامھ تم
 IEEE488 bus communication (GPIB).  

 لكل Interface circuit تصمیم تم حیث ، تعدیلھا بعد لكن و السابقة األجھزة نفس  استخدام تم النظام ھذا تصمیم فى
 استخدام خالل من ذلك و) PC (الشخصى الحاسب ھو ھنا المتحكم جعل تم و ، IEEE488 bus مع بسھولھ تتعامل لكى جھاز

   . LabVIEW الـ برنامج
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  للنظام العام الشكل): ٥ (الشكل

  
  للنظام العام التوصیل توضیح): ٦ (الشكل
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   :)9(عام بشكل IEEE488 مسار خطوط وظائفة توضیح

 
 

  خطوط ٨ -

 
  

 
 

  خطوط ٣ -

 
  

  
  

   
  
  

  
  

     

        
  

    
  
  
  
  
  

  

DIO (Data Input/Output) 

البیانات مسار  

D0 

D7 

Data byte transfer control 

البیانات نقل فى التحكم خطوط  

DAV 

NRFD 

NDAC 

 Bus   ـال على جاھزة البیات ٠

  البیانات لتلقى جاھز الجھاز ١  

  البیانات َقبل أو تلقى الجھاز ١  

General interface 
 management 

العام الربط إدارة خطوط  

ATN 

IFC 

REN 

البیانات مسار فى البیانات نقل حالة         ١   

IEEE-488  إلى النظام أجھزة بجمیع     ـال ربط إعادة ١
َمعنونة غیر تكون األجھزة كل التعریف، السابقة الحالة    َ ُ  

  )     الخط ھذا یستخدم من ھو فقط المتحكم  (    

فى أى بعد، عن التحكم حالة فى الجھاز وضع ١   
  الجھاز واجھة من لیس و المسار من مالتحك حالة   

  )الخط ھذا یستخدم من ھو فقط المتحكم(      

EOI 

 مسار فى العناوین و األوامر نقل حالة         ٠ 
)الخط ھذا یستخدم من ھو المتحكم(  

من الخدمة یطلب ما ٍجھاز تعنى ١  یكون و المتحكم،  
قطع بعد إلیھا باإللتفات المتحكم من علیھا الرد      

       الحالى العمل    
  )الخدمة یطلب الذى الجھاز من تصدر      (

  :البیانات نقل حالة فى
 ١=EOI=1 & ATN إلى یشیر المتحدث  

المضاعف  Byte   ـال نقل إنھاء

  :األوامر نقل حالة فى
 ٠=EOI=1 & ATN التسلسل ینفذ المتحكم  

انتخابھ تم الذى   
)الخط ھذا یستخدم من ھو المتحكم(  

خطوط ٥ -  

SRQ 

 ًأیضا و ، ُالمتحكم و أجھزة بین البیانات نقل فى تستخدم
   األجھزة إلى ُالمتحكم من األوامر نقل فى

  "Active low الخط ھذا"
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  Timing diagram for GPIB handshake): 7 (الشكل

 ):الثانیة الطریقة (النظام ھذا وظیفة •
 الحاسب ھو التحكم لغرض ھنا َسیُستخدم من أن باختالف األولى الطریقة نظام وظیفة نفس ھى التطبیق ھذا وظیفة

 Bus communication (GPIB) خالل من تتم البیانات نقل طریقة و ،PIC الدقیق المتحكم لیس و PC الشخصى

  
 الثانى بالنظام الخاص Block diagram الـ): 8 (الشكل

 : )PC controller(جھاز التحكم 
  .USB-GPIB Interface circuit & Software application: جھاز التحكم ینقسم إلى قسمین 

 و  PCحلقة الوصل بین الـ Interface circuit وھى عبارة عن USB-GPIB interface circuitًسنتطرق أوال إلى الـ 
  . GPIB busالـ

- USB-GPIB interface circuit:   
 و ، GPIB busالـ و  PCالـ بین الوصل حلقة Interface circuit عن عبارة ھى USB-GPIB Interface الـ دائرة

  ).ج ، ب ، أ -٩ (بالشكل كما ھى تنفیذھا و استخدامھا تم التى الدائرة

Time 
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  )10 (مرجع من USB-GPIB Interface circuit): أ -9 (الشكل

  

  
  USB-GPIB Interface الـ دائرة تنفیذ): ج - ٩ (الشكل
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  USB-GPIB Interface الـ دائرة تصمیم ):ب -٩ (الشكل
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- Software Application:  
راقبة لغرض بناءه و تصمیمھ تم الذى التطبیق ھو software application الـ تصلة األجھزة فى التحكم و المُ  بالمسار المُ

GPIB) IEEE 488. ( 
 ھم و ، GPIB لـ مخصصة  LabVIEW drivers(10) عن عبارة ھو التطبیق فى استخدامھا تم التى  PC driver الـ و

 USB GPIB Initialization, USB GPIB Write, USB GPIB Write List, USB GPIB Read, USB GPIB:كاآلتى
Clear, USB GPIB Read STB, USB GPIB Request Wait, USB GPIB Wait SRQ, USB GPIB Set timeout, 

USB GPIB Trigger, USB GPIB Trigger List and USB GPIB Close.  
   :كاآلتى ھو ، VIs الـ  تلك بمساعدة و  LabVIEW الـ برنامج خالل من بناءه و تصمیمھ تم الذى التطبیق

 

  Front panel of GPIB control device application) : ١٠ (الشكل
قاسة الحرارة درجة مُتوسط عرض خاللھا من یتم التى الواجھة ھى PC controller بالـ الخاصة البرنامج واجھة  المُ

)Data(، الحرارة لدرجة العظمى القیمة و) High Limit(، الحرارة لدرجة الصغرى القیمة و) Low Limit(، السخان حالة و 
)Heater (on\off).(  

قیاسة القیمة لتكون و َالقیم مُتوسط على نحصل أن ینبغى دقة أكثر الحرارة لدرجة المُ  تحدید  یتم حیث ، لھا َالمأخودة ِ
 كذلك و ، points/acquisition # الـ خالل من ذلك و العینة أخذ مرات عدد بـ یسمى ما أو  الحرارة درجة قیاس مرات عدد
 ھذا یقوم حیث ، time/point(ms) الـ خالل من ذلك و یلیھ الذى و قیاس كل بین) time delay (التأخیر زمن تحدید یتم

قاسة القیم تلك بجمع التطبیق ِلیُعطى القیم تلك أخذ مرات عدد على تقسیمھا و المُ  ).Data" (المقاسة القیمة مُتوسط "بذلك ِ
قاسة الحرارة درجة قیمة متوسط منُ كال عرض یتم و  ،)High limit (الحرارة لدرجة العُظمى القیمة و ،)Data (المُ

غرى القیمة و  Waveform (الموجى البیانى الراسم أداة خالل من ذلك و بیانى بشكل) Low Limit (الحرارة لدرجة الصُ
charts" (Temprature."  
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  Block Diagram of GPIB control device application) : ١١ (الشكل  
with SRQ=0 State               
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  Block Diagram of GPIB control (PC) application) : ١٣ (الشكل تابع

with SRQ=0 State                
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   SRQ=1 State of GPIB control (PC) application) : ١٢ (الشكل
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 Block الـ خالل من تظھر تصمیمھ كیفیة و مُفصل بشكل GPIB control (PC) application للـ الفعلى البناء و
Diagram الـ برنامج بتطبیق الخاص LabVIEW ، ١٤ (بالشكل كما.(  

  :Application GPIB Controller الـ عمل خطوات
كما تم توضیحھ فى الـ (، ) ١٥( تتم بأربعة مراحل بشكل عام كما فى الشكل  PC applicationخطوات عمل الـ

Block Diagram (كاآلتى ھى و:  
)١ .(init.) Initialization(  
)٢ .(SRQ=0 )main program(  
)٣ .(SRQ=1 )subroutine(  
)٤ .(shut down  

  
   State Machine for software application of PC controller  ):١٣(الشكل 

 األساسیة األدوات  عن عبارة ھى ،)١٦ (بالشكل كما GPIB bus بالمسار المتصلة األجھزة باقى تصمیم أن باإلضافة
 ،)Heater with thyristor (الثایرستور مع السخان ،)Keypad (المفاتیح لوحة ،)LM35 (الحرارة حساس كـ جھاز كل فى

 بین Interface دارة طریق عن بالمسار ربطھا یتم حیث ،) Segment Displays 16 &×LCD 2-7( العرض أدوات
                           ِدائرة مصدر طاقة التغذیة الذى یمد عناصر الجھ إلى باإلضافة. األدوات تلك من أداة كل بین و GPIB bus المسار

   . از بالطاقة الالزمةالالر      
تحكم ھو جھاز كل إدارة عن المسؤول األساسى فالعنصر  لھ خاص كود تصمیم تم حیث ، PIC:16f877a الدقیق المُ

ِتمكنھ التى و IEEE488 (GPIB) communication protocol الـ قواعد على ًبُناء   إلى و من بسھولة البیانات نقل من ُ
GPIB Bus الـ التحكم جھاز مع عام بشكل الجھاز تعامل یسھل ِبدوره الذى و GPIB contloller.  
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   Basic Design of Devices that connected to GPIB bus  ):١٤(الشكل 
 

   ):اآللى التحكم و القیاس نظم بناء و تصمیم لتنفیذ(الثالثة الطریقة ٣-٤
 مسافات بعد ذات التى األجھزة أو األولى الطریقة كنظام واحد حیز فى التى سواء األجھزة فى التحكم یتم النظام ھذا فى

 الـ أنواع من نوع أى خالل من ذلك و بعد عن تتم نفسھا التحكم عملیة لكن و ، الثانیة الطریقة نظام فى كما بینھا فیما
wireless communication protocols.  

 التحكم و القیاس نظام مع ًخاصة و ، ُّالنظم مع الالسلكى االتصال بروتوكوالت الستخدام عدیدة وسائل و طرق ھناك و
 الثانیة الطریقة  فى بناءه تم الذى النظام ربط على تعمل) tools (أدوات LabVIEW الـ برنامج فى یوجد حیث. اآللى

  .أخرى بلدان و أقطار طریق عن بل فقط بُعد عن لیس النظام فى التحكم یُتیح ِبدوره الذى و ، باإلنترنت
 

   :النتائج -٥
د تم الدراسة ھذه فى  التى المُشكلة اختالف مع النظم لجمیع المطلوبة الوظیفة نفس و البناء أدوات نفس استخدام َتعمُّ

 سیتم بالفعل ھل ھذا من لنستنتج ، ِحدا على نظام لكل البناء و التصمیم َتعاطى طریقة اختالف بالتالى و ، نظام كل تواجھ
 و تصمیم طرق تطبیقات خالل من إلیھ التوصل تم ما ھنا من و. یواجھھا التى المشكلة اختالف مع ال أم بمرونة النظام تصمیم

  :كاآلتى ھو ، اآللى التحكم و القیاس نظم بناء
 و األسالیب بمختلف األدوات تلك مع التعامل سیُسھل ِبدوره ھذا ، دقیق بشكل النظام بناء أدوات عمل أسس معرفة عند -

  .النظام ظروف مع یتناسب لما تطویعھا یسھل و ، الطرق
 و ، المشكلة تلك لتفادى المناسبة الحلول إیجاد المُصمم على یُسھل أبعادھا و النظام تواجھ التى للمشكلة الرؤیـة وضوح -

تاحة الطرق بأبسط عالجھا   .أكبر بكفاءة النظام بناء یتم بالتالى و ، التصمیم فى المُصمم إبداع من یزید مما. النظام لھذا المُ
 ما و ، خاص بشكل أغلبھا عمل بطریقة اإلحاطة و ، عام بشكل Communication protocols الـ أنواع جمیع معرفة -

 و الوقت من الكثیر المُصمم على یُسھل ، معھ ِاستخدامھا من النظام استفادة درجة ھى ما و ، منھاً كال عیوب و ممیزات ھى
  .  نفسھ النظام بناء و تصمیم أثناء یبذلھ الذى الجھد

  
  
  
  
   :التوصیات -٦

Interface Circuit 
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 ِتعاطي أكثر و البناء فى مرونة أكثر النظام لیصبح ، النظم تصمیم خاللھا من یتم التى الوسائل و الطرق تطویر على العمل -
  .عملھ طریقة فى و نفسھا البناء عملیة فى تواجھھ التى المشكالت مع

 فى البالغة ألھمیتھا ذلك و ، عنھا التنویھ تم التى اآللى التحكم و القیاس نظم لتصمیم الثالثة الطریقة دراسة بزیادة االھتمام -
  .األصعدة جمیع
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